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Lärarhandledning

”Bondgården”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I denna övning får eleverna träna på problemlösning samt på att läsa och tolka diagram. 
Eleverna kommer att få lyssna på en berättelse om två bönder som har svårt att planera 
en semester tillsammans och ska sedan, utifrån informationen i berättelsen, försöka 
hjälpa bönderna att lösa sina semesterproblem. Det är en rolig och uppskattad övning 
som bygger på den klassiska matematiska problemställningen Lotka–Volterras ekvation. 

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Samband och förändring och Problemlösning:

•  Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla 
undersökningar.

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Övningen går även att koppla till kursplanen i matematik för årskurs 1-3 under samma 
punkter men yngre elever kan då behöva mer vägledning i problemlösningsprocessen.

Material
Till denna övning behövs penna och papper samt en utskriven bild av det diagram som 
ni finner längst bak i denna pdf.

Instruktioner
Följande historia kan eleverna ta del av antingen genom uppläsning av texten nedan 
eller genom att ni tillsammans ser på #Beppematikfilmen på www.matteboken.se där 
Beppe själv förklarar problemet.  Du kan självklart även återberätta problemet med dina 
egna ord och förenkla språket eller själv uppgiften om det behövs för dina elever.

#BEPPEMATIK

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_för_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_undersökningar
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_för_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_undersökningar
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_för_matematisk_problemlösning_i_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Matematisk_formulering_av_frågeställningar_utifrån_vardagliga_situationer
http://www.matteboken.se/beppematik/bondgarden
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Bönderna som aldrig lyckas planera en semester tillsammans  
Bönderna Nettan och Knudan är gifta och driver tillsammans en bondgård i den skånska 
myllan. På deras bondgård finns två sorters djur: lamm och dinosaurier. Dessa djur 
lever tillsammans i samma inhägnad delar av året. Eftersom det är en sådan ovanlig 
kombination av djur kommer det varje vecka massor av besökare till gården för att titta 
på dinosaurierna och klappa lammen. Bönderna trivs hur bra som helst med sina jobb, 
men det finns ett problem. Nettan och Knudan har inte haft semester tillsammans på 
30 år och de har ingen aning om hur de ens ska kunna lämna sin gård samtidigt för att 
kunna åka på semester!

Den ovanliga kombinationen av djur på gården gör att Nettan och Knudan ständigt måste 
övervaka antalet djur av de olika sorterna så att ingen av arterna dör ut. Det är nämligen 
så att dinosaurierna endast äter lamm och om de lämnas oövervakade tillsammans 
med lammen kommer de att äta upp allihopa! Nettan och Knudan försöker lösa detta 
genom att bara låta lammen och dinosaurierna gå i samma inhägnad delar av året. När 
dinosaurierna har ätit upp nästan alla gårdens lamm flyttas de kvarvarande lammen till 
en egen inhägnad där de kan äta gräs och föda fler lamm i lugn och ro. Mycket mat för 
dinosaurierna har inneburit att de kan försöka sig så precis när lammen flyttas till en egen 
inhägnad finns det istället massor av mätta och glada dinosaurier på gården. 

När lammen går i sin egen inhägnad har dock dinosaurierna ingenting att äta och de 
svälter ihjäl. För att undvika att dinosaurierna dör ut måste då Nettan och Knudan 
tillslut släppa tillbaka lammen i dinosauriernas inhägnad men som tur är så brukar 
lammen ha hunnit bli många igen lagom till dess att dinosarierna är få så så länge 
bönderna är på gården och övervakar allt hinner ingen av arterna dö ut.

Hittills har de inte kommit på ett bättre sätt att sköta allt på än att bara övervaka antalet 
lamm och dinosaurier från dag till dag och flytta på lammen när det behövs. De har 
däremot antecknat antalet lamm och antalet dinosaurier varje dag under de senaste 
året. Nettan har länge funderat på hur siffrorna skulle kunna bli lättare att förstå sig på 
och igår fick hon en riktig snilleblixt: rita upp alla siffror i ett diagram!

Nettan och Knudan kämpade länge och väl och fick tillslut ihop ett diagram, där y-axeln 
är ”antalet levande djur” och x-axeln är ”tiden”. Antalet lamm representeras av den 
röda färgen och antalet dinosaurier representeras med den gröna. Med hjälp av detta 
diagram, kan ni nu hjälpa Nettan och Knudan att förstå när de kan ta semester utan att 
någon av djurarterna dör ut medan de är borta?

Diagrammet finns att skriva ut längst bak i denna pdf.

Förklaring och svar på när Nettan och Knudan kan ta semester: 
Som diagrammet visar symboliseras antalet lamm och dinosaurier under året av kurvor 
i olika färger. När det finns flest dinosaurier finns det också minst antal lamm och 
vice versa. Då kurvan för lammen är som högst och kurvan för dinosaurierna är som 
lägst är precis då lammen slutar vara inlåsta i en annan inhägnad och flyttas till den 
gemensamma inhägnaden. 
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Det finns flera alternativa lösningar på Nettan och Knudans semesterproblem, bland 
annat beroende på hur lång semester eleverna tycker att Nettan och Knudan ska ta 
och hur mycket eleverna litar på att djuren fortsatt beter sig precis som tidigare år. 
Huvudsaken är att de båda bönderna aldrig är borta under den tidpunkt då lammen 
är som flest och antalet dinosaurierna är som minst, eller tvärt om, så att ingen av 
arterna dör ut under semestern. För att vara på den säkra sidan (man vet ju aldrig om 
dinosaurierna plötsligt blir superhungriga och äter upp fler lamm än tidigare år om de 
går i samma inhägnad) tycker vi på Mattecentrum att Nettan och Knudan bör åka på sin 
semster just i brytningspunkten då lammen börjar öka i antal (alltså då de får en egen 
inhägnad) och dinosaurierna börjar sjunka i antal. Lammen lever tryggt och försökar 
sig i en egen inhägnad medan bönderna är borta och dinosaurierna är ensamma i 
den gemensamma inhägnaden och dör långsamt ut. Nettan och Knudan måste därför 
avsluta sin semester allra senast då lammen är som flest för att då komma tillbaka och 
släppa in lammen i samma inhägnad som dinosaurierna igen så att de inte dör ut.

Låt eleverna få en varsin utskrift som de får resonera kring i grupper och testa sig fram. 
Vad tycker de är den optimala semstertiden och varför?

Förslag på utveckling av övningen

Denna övning är baserad den klassiska problemställning Lotka–Volterras ekvation som 
studenter först stöter på när de studerar matematik på universitetsnivå. Lotka–Volterras 
ekvation handlar om att beskriva dynamiken av biologiska system där bytesdjur och 
jägardjur lever tillsammans. Naturen jobbar ständigt för att skapa balans i djurlivet 
och detta är ett ytterligare exempel på hur vi människor, med hjälp av matematiken, 
modellerar vår verklighet. Med hjälp av modellerna har vi människor blivit mycket bättre 
på att fatta beslut, stora som små.

Låt eleverna välja ut olika tidpunkter på diagrammet och be dem förklara varför denna 
tidpunkt är bra/mindre bra att ta semester på. Hur skulle de gå om Nettan och Knudan 
istället tog sin semester i den andra brytningspunkten då dinosaurierna ökar medan 
lammen minskar i antal? Eller om de åkte då det fanns lika många djur av varje sort?

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och 
filma gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/bondgarden eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE

http://www.matteboken.se/beppematik/bondgarden
http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
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